
PortalGlobal Configuration op WAP321 access
point 

Doel
 

Dankzij het portal voor gevangenschap kunt u klanten blokkeren die zijn aangesloten op het
WAP-netwerk. Clients zien een speciale webpagina voor authenticatiedoeleinden voordat zij
het internet normaal mogen gebruiken. De interne verificatie van het portaal is voor zowel
gasten als geauthentiseerde gebruikers, en maakt gebruik van de webbrowser door deze in
een authenticatiemiddel te veranderen. De database van de geauthentiseerde gebruikers
wordt lokaal opgeslagen op het WAP-apparaat of op de RADIUS-server. Captive portals
worden in veel Wi-Fi-hotspots gebruikt om gebruikers op te laden om toegang tot internet te
krijgen. De pagina met globale configuratie wordt gebruikt om de beheerstatus van de
Captive Portal functie te controleren en om mondiale instellingen te configureren die invloed
hebben op alle instellingen van het portal die op WAP-apparaat zijn geconfigureerd.
 
Dit document legt uit hoe u de wereldwijde configuratie van een portal kunt configureren op
het WAP321-access point.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP321
  

Softwareversie
 

•1.0.3.4
  

Wereldwijde configuratie van Capture Portal
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Captive Portal > Global
Configuration. De pagina Global Configuration opent:
 



 
De pagina Global Configuration heeft een aantal niet-configureerbare velden, die de
volgende informatie weergeven:
 

・ Instance Count — Specificeert het aantal CP-instellingen (Captive Portal) dat op het
WAP-apparaat is ingesteld. U kunt maximaal twee instanties configureren.
 
・ Aantal groepen — Specificeert het aantal CP groepen dat op het WAP-apparaat is
ingesteld. U kunt maximaal twee groepen instellen.
 
・ User Count - Specificeert het aantal CP-gebruikers dat op het WAP-apparaat
momenteel is ingesteld. U kunt maximaal 128 gebruikers configureren.
 

Stap 2. Controleer het aanvinkvakje Enable om de gevangen poortmodus in te schakelen.
 
Stap 3. Voer het aantal seconden in het veld Time-out bij verificatie in dat u het access point
wilt gebruiken om de verificatiesessie open te houden met de bijbehorende draadloze client.
De standaard authenticatietijd is 300 seconden. Het bereik loopt van 60 tot 600 seconden.
 
Stap 4. Voer het poortnummer in het veld Aanvullende HTTP-poort in als u een extra poort
wilt gebruiken voor HTTP-verkeer. De standaardwaarde is 0 (uitgeschakeld). Het bereik
loopt van 0 tot 65535.
 
Stap 5. Voer het poortnummer in het veld Aanvullende HTTPS-poort in als u een extra poort
wilt gebruiken voor HTTPS-verkeer (HTTP-verkeer over SSL). De standaardwaarde is 0
(uitgeschakeld). Het bereik loopt van 0 tot 65535.
 
Opmerking: Deze extra havens worden uitsluitend gebruikt voor al het andere
netwerkverkeer. Poortnummer 80 of 443 kan niet worden gebruikt omdat ze standaard zijn
voor HTTP en HTTP. Ook kunnen HTTP- en HTTPS-poorten niet hetzelfde zijn.
 
Stap 6. Klik op Save om alle gemaakte configuraties op te slaan.
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